


Sint-Camillus
Vrije Basisschool

Scholengemeenschap 
Sint-Nicolaas Noord    

Plaats hier een foto van je schoolpoort



Onze school ligt hier

Oude Molenstraat 58-60
9100 Sint-Niklaas



Wat is onze visie en missie? Wat typeert 
ons?
1. Pijlers van de school
• Geen zittenblijvers
• Flexibel werken
• Werken op maat/niveau van elk kind
• Leeftijdsoverschrijdende groepen
• Heterogeen én homogeen werken
• Inzetten op zelfstandig werken
• Talentgericht werken
• Hoge kind- en ouderbetrokkenheid



2. Werken met de talentenarchipel:
Sint-Camillus gaat op zoek naar een manier om elk kind met zijn 
/haar eigen talenten en capaciteiten zo goed mogelijk te 
begeleiden in zijn/haar schoolse ontwikkeling

• Camillus werkt aan talent…
Wil je weten hoe? Kijk op onze website of klik op 
onderstaande link!

http://sintcamillus.ksrw.be/onze-werking/elk-zijn-talent/

• Camillus… elk op zijn/haar niveau én met oog voor talent
Wil je weten hoe? Kijk op onze website of klik op 
onderstaande link!

http://sintcamillus.ksrw.be/onze-werking/werken-aan-talent/

http://sintcamillus.ksrw.be/onze-werking/elk-zijn-talent/
http://sintcamillus.ksrw.be/onze-werking/werken-aan-talent/


Hoe ziet een schoolweek er bij ons uit?
Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

7u-8u10 Opvang (organisatie 
stad)

Opvang (organisatie 
stad)

Opvang (organisatie 
stad)

Opvang (organisatie 
stad)

Opvang (organisatie 
stad)

8u30-9u50/10u15 Activiteiten/lessen Activiteiten/lessen Activiteiten/lessen Activiteiten/lessen Activiteiten/lessen

9u50-10u05 Speeltijd kleuters Speeltijd kleuters Speeltijd kleuters Speeltijd kleuters Speeltijd kleuters

10u15-10u30 Speeltijd lager Speeltijd lager Speeltijd lager Speeltijd lager Speeltijd lager

10u05/10u30-11u45 Activiteiten/lessen Activiteiten/lessen Activiteiten/lessen Activiteiten/lessen Activiteiten/lessen

11u45-13u Middagpauze Middagpauze Opvang (organisatie 
stad)

Middagpauze Middagpauze

13u-14u20/15u Activiteiten/lessen Activiteiten/lessen Opvang Activiteiten/lessen Activiteiten/lessen

14u20-14u35 Speeltijd lager Speeltijd lager Opvang Speeltijd lager Speeltijd lager

15u-15u15 Speeltijd kleuters Speeltijd kleuters Opvang Speeltijd kleuters Speeltijd kleuters

14u35/15u15-15u30 Activiteiten/lessen Activiteiten/lessen Opvang Activiteiten/lessen Activiteiten/lessen

15u30-16u Opvang  (gratis) 
(organisatie school)

Opvang  (gratis) 
(organisatie school)

Opvang Opvang  (gratis) 
(organisatie school)

Opvang  (gratis) 
(organisatie school)

16u-18u Opvang (organisatie 
stad)

Opvang (organisatie 
stad)

Opvang Opvang (organisatie 
stad)

Opvang (organisatie 
stad)



Hier voelt je kind zich goed!

Wil je graag de sfeer op Sint-Camillus opsnuiven? Bekijk dan ons filmpje op de website! 
Klik hiervoor op onderstaande link

http://sintcamillus.ksrw.be/youtube/

http://sintcamillus.ksrw.be/youtube/


Leeftijdsoverschrijdende menggroepen

Peuters – 1ste kleuterklas                     2de – 3de kleuterklas

1ste – 2de leerjaar                    3de – 4de leerjaar                    5de –
6de leerjaar

Elke klas heeft max.  46 leerlingen en min. 3 voltijdse leerkrachten



Ouderbetrokkenheid
Hoe:
• De bril van de ouder 
• Warm onthaal
• Ouders = partners van de school
• Wederzijds vertrouwen

Activiteiten – voorbeelden:
• 2 parallelle ouderwerkingen: ouderraad (avond) + meedenkouders (middag)
• Schoolpoortcontacten
• Openklasmomenten
• Talentennamiddagen
• Projectmomenten (pompoenrestaurant, gezond ontbijt…)
• Spelletjesmomenten
• Meespeelmomenten
• Toonmomenten
• Leesouders
• …



Kindbetrokkenheid
• Leerlingenraad
• Kindgesprekken
• Kindgesprekkenmarkt
• Zelf thema/project kiezen
• Schoolprojecten, waarbij kinderen klasoverschrijdend zelf                                                                               

activiteiten mogen kiezen die aansluiten bij hun eigen interesse en/of talenten .                                            
Bijv. tijdens schoolfeest

• Mee nadenken en inrichten van de groene  speelplaats
• Evaluatie- en feedbackmomenten in de klas 
• …



Het kostenplaatje: 
Basisscholen moeten zich houden aan een maximumfactuur die zij aan de ouders kunnen vragen. 
Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de scherpe maximumfactuur voor activiteiten en materialen:

•45 euro voor kleuters (per kleuterklas)
•90 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs (per leerjaar)

In het kleuteronderwijs bestaat geen minder scherpe maximumfactuur. 
De school mag er geen bijdrage vragen aan de ouders voor meerdaagse uitstappen.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs 
vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager 
onderwijs maximaal 445 euro.

Scholen kunnen nog andere diensten en producten aanbieden (zoals buitenschoolse kinderopvang, 
middagtoezicht, maaltijden, drankjes, schoolbus, sportaanbod ,…) Deze niet-verplichte kosten verschillen 
per school. Twijfel niet om hierover meer informatie te vragen bij de scholen zelf. 

Kansenpas: Sommige Sint-Niklase scholen bieden een korting op de schoolfactuur aan, informeer bij de 
school of zij kansenpaskorting geven. Bezorg een kopie van de kansenpas van jouw kind(eren) aan het 
secretariaat van de school. 
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs


Wil je graag meer weten?
Heb je nog vragen?

info@sintcamillus.be 03/776 41 20Ilse Martens
Directeur Sint-Camillus



En bezoek vooral onze schoolwebsite

www.sintcamillus.be

daar kom je nog meer over ons te weten!

http://www.sintcamillus.be/

